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Harjoittelu tekee
tiernapojan
Lauluharrastus on antanut myös uusia ystäviä.

NOSTOJA ::

JOHTOAJATUS :: KUVAT ANNE-MARIA HAAPALA JA JUSSI TUOKKOLA

FaceTime ei
korvaa syliä
Kun lapseni ovat olleet reissussa eri puolilla
maailmaa, ja nuorimmaiseni asuukin ulkomailla,
on yhteyttä pidetty netin välityksellä. On nähty
toisemme, kerrottu päivän tapahtumista, katsottu uuden kodin sisustusta ja vietetty jouluaattoiltaa – avattu jopa lahjoja yhdessä eri mantereilla.
Aina on kuitenkin jäänyt puuttumaan jotain:
kosketus ja läheisyys. Niitä ei korvaa mikään.
Olen yksivuotiaan pienen tytön mummu.
FaceTimessa tapaamme viikoittain. Leikimme
ja laulamme, ja hän osoittaa iPadin ruudulla
mummun ja vaarin suuta ja nenää. Lopuksi
vilkutamme.
Viime viikolla olimme häntä hoitamassa,
ja ensimmäistä kertaa hän ojensi kätensä: ota
syliin. Se tunne, kun hän painoi päänsä rintaani
vasten oli koskettava.
Digitalisaatio ei korvaa kaikkea – ei ihmissuhteissa eikä työpaikoilla. Välillä on tarpeen
nähdä kasvokkain, tuntea ihminen lähellä ja olla
läsnä.

OPISKELEMINEN
MIELESSÄ?
29

Kevään 2016 yhteishaussa tarjoamme
ammattikorkeakoulututkintoon ja
ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
johtavaa tutkinto-ohjelmaa. Voit myös hakea
opiskelemaan ammatilliseksi opettajaksi
tai erityisopettajaksi.
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Hakuaika englanninkielisiin koulutuksiin sekä
ammatillisiin opettajan- ja erityisopettajankoulutuksiin on 8.–27.1. Suomenkielisten
koulutusten hakuaika on 16.3.–6.4.

ANNE-MARIA HAAPALA
Viestintäjohtaja

Ensi kevään haussa tarjoamme
ensimmäistä kertaa kulttuurialan
ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Lisätietoa kaikista koulutuksistamme:
oamk.fi/hakijalle

ANNE-MARIA HA APALA ON OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN VIESTINTÄJOHTAJA, JOKA ASUU
YLI 100-VUOTIAASSA PAPPILASSA JA KIRJOITTAA,
DRAMATISOI JA OHJAA NÄYTELMIÄ. KUTOO LUOTOLAISIA NEULEITA JA HOITAA KANOJA JA LAMPAITA.

Rauhaisaa joulun aikaa

OAMKILAISET
KAMPUS-KALEVASSA

2

OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Toimituskunta Pia Alatorvinen,

Vuoden 2015 neljäs numero.

SIDOSRYHMÄLEHTI, Kiviharjunlenkki 1 B,

Riina Kansanoja, Mikko Pulli,

Seuraava numero ilmestyy

PL 222, 90101 OULU, toimitus@oamk.fi

Karoliina Sänisalmi

maaliskuussa 2016.

Vastaava päätoimittaja Jouko Paaso

Kansikuva Teija Soini

Aito löytyy myös verkosta:

Päätoimittaja Anne-Maria Haapala

Painos 1 300 kpl, Erweko Oy

oamk.fi/aito.

Toimituspäällikkö Anne Aho

Paperi Munken Pure

ISSN: 2243-0342 ISSN-L: 2243-0342

AD, kuvatoimittaja Heidi Tauriainen

UUSI MASTERTUTKINTO
KULTTUURIALALLE

Lahjoitamme joulutervehdyksiin varatut rahat sekä
9.12. järjestetyn oamkilaisten joulutorin pöytävuokrista, valokuvauspisteeltä sekä piparkakkutalojen
huutokaupasta saadut tuotot Oulun ensi- ja turvakodille. Toivotamme kaikille oikein rauhaisaa joulun
aikaa sekä menestyksekästä uutta vuotta!

Opiskelijamme ja henkilökuntamme
kertovat elämästä oamkilaisen
näkökulmasta Kampus-Kalevan
Taidon ääni -blogissa.
Lue: kaleva.fi/blogit/kampus-kaleva
3

JUURILLA :: TEKSTI JAANA SKYTTÄ, KUVA TEIJA SOINI

Solu-tietokone tuo uuden
lähestymistavan
Ohjelmistoyhtiö Solun uutta puukoteloitua tietokonetta aletaan valmistaa
Oulussa. Ensimmäiset laitteet tulevat markkinoille keväällä 2016.

Kristoffer Lawson, Javier Reyes ja Pekka
Nikander perustivat Solun viime vuonna.
Oulussa laitteen suunnittelusta, testauksesta
ja valmistamisesta vastaa Head of Hardware
Maria Herajärvi.
– Johdan kaikkea laitteen tekemiseen liittyvää työtä, joka on ulkoistettu eri yrityksiin,
Maria kertoo.
Solu-tietokoneen juuret ulottuvat viidentoista vuoden taakse. Silloin Kristoffer työskenteli ensimmäisen internetyrityksensä parissa ja pohdiskeli, miksi tietokoneet on yhä
rakennettu paikallisen laitteen ympärille, kuten
aikana ennen internetiä.
– Tietokoneet ovat henkilökohtaisia, vaikka
niillä tehdään paljon tiimityötä. Käyttäjä myös
joutuu tuskailemaan jatkuvasti kovalevytilan ja
varmuuskopioiden kanssa, Kristoffer sanoo.
Hän oivalsi, että tarvittaisiin aivan uutta
lähestymistapaa.

ENSIMMÄISET KÄYTTÄJÄT
SAAVAT SOLU-TIETOKONEEN
ENSI KEVÄÄNÄ.
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ETIÄPÄIN, SANO POJAT AVANNOSSA
Seuraava sivu kääntyi, kun Kristoffer tapasi
Javierin avannossa järjestetyssä Polar Bear
Pitching -tapahtumassa Oulussa. Miesten ajatusmaailma kävi heti yksi yhteen. Konkreettiseen suunnittelutyöhön päästiin viime vuonna,
kun tarjolla oli jo riittävästi teknologiaa, ja ilmapiiri uudenlaiselle ajattelulle muuttui myönteisemmäksi.
Nyt ollaan proto-vaiheessa. Solutietokone
julkistettiin lokakuussa San Franciscossa.
Solussa on kosketusnäyttö, ja sitä voi käyttää
kannettavana tietokoneena, itsenäisenä mobiililaitteena tai tietokoneena, kun laite kytketään
näyttöön ja näppäimistöön.

SOLUN VALTTI ON sen helppokäyttöisyys,
Head of Hardware Maria Herajärvi painottaa.

OULULAINEN TIETOTAITO SÄVÄY TTI
– Kilpailutimme laitevalmistuksen. Muun
muassa Kaukoidässä olisi ollut kiinnostusta,
mutta päädyimme Ouluun, Kristoffer ja Maria
sanovat.
Laitteen hinta nousi siten hieman korkeammaksi, mutta Solussa katsottiin, että se on
sen arvoista.
– Oulussa on huikeaa elektroniikka-alan ja
hardwaren osaamista. Varmasti korkeatasoisinta, mitä Suomesta löytyy. Tämä antaa
valmiudet tehdä laite alusta loppuun samalla
paikkakunnalla. Oulussa on paljon yrityksiä,
jotka ovat lähteneet rohkeasti kehittämään
uusia tuotteita Nokian jälkeen, Kristoffer
innostuu.
Solulla on jo useita oululaisfirmoja toiminnassa mukana. Osa tekee testauksia, osa valmistaa tiettyjä osia. Suomessa on niin ikään
vähän korruptiota, ja työolosuhteet ovat erinomaiset.
Yritys on pieni, joten jokaisen työtaakka
on suuri. Tarvitaan paljon ponnisteluja markkinoinnissa, ja etenkin komponenttivalmistajat
tulee saada mukaan.
– He odottavat suuria valmistusvolyymejä,
joita aloitteleva yritys ei voi taata. Jos kaikki
etenee odotusten mukaan, laitteen valmistus
tulee parantamaan osaltaan työllisyyttä
Oulussa, Maria toteaa.
Mikäli volyymit kasvavat hyvin suuriksi, on
mahdollista, että tuotantoa siirretään tulevaisuudessa osittain muuallekin.

SOLU LYHYESTI
– Solu-tietokone on pilvipohjainen ja
helppokäyttöinen.
– Se on kooltaan vain 10 x 10 senttimetriä.
– Laitteessa on täysin uudenlainen Solu
OS -käyttöjärjestelmä, jossa ei ole
ikkunoita, työkalupalkkeja tai ikoneita.
Solun toiminta on intuitiivinen muistuttaen
sitä, miten ihmiset navigoivat oikeassa
maailmassa.
– Solussa on kaikki ominaisuudet, joita
toimistotyössä tarvitaan. Se myös
tukee Android-sovelluksia, joten muun
muassa Microsoft Office toimii siinä.
– Solu pitää tiedostot mahdollisimman
pitkälle paikallisella tietokoneella, mutta
kaikki tieto kopioituu pilveen, joten
käyttäjän ei tarvitse murehtia varmuuskopioista tai kovalevyn kapasiteetin
riittävyydestä.
– Käyttäjä maksaa käyttöjärjestelmästä
vajaan 20 euron kuukausimaksua.
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TEORIASTA TOTTA :: TEKSTI ANNE AHO, KUVA AKI ROUKALA
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– YRITYKSET OVAT
OTTANEET MEIDÄT TODELLA
HYVIN VASTAAN.

Liiketalouden opiskelijat Jussi Ervasti, Anette Kaikkonen, Ida Kivialho ja Ella Saarenpää ovat uudesta opiskelutavasta ja oppimisympäristöstä innoissaan. He ovat ensimmäisiä opiskelijoita, jotka valitsivat
yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehdon. Opinnot he suorittavat Oamkin
yrittäjyysakatemiassa, joka on nimetty Terwa-akatemiaksi. Nimi pohjautuu Oulun historiaan tärkeänä alueellisena ja kansainvälisenä kauppapaikkana.
Valtaosa tradenomin tutkintoon johtavista opinnoista tehdään opiskelijoiden perustamissa osuuskunnissa. Opintopisteitä kertyy opiskelijoiden myymistä palveluista, heidän järjestämistään seminaareista ja työpajoista sekä asiakasprojektien arvioinneista kirjallisuutta hyödyntäen.
– Käytännönläheinen tekeminen ja toiminnassa saatavat verkostot
ovat syitä, miksi valitsimme tämän opiskelutavan. Uskomme, että saamme osuuskunnissa työskentelystä sellaista kokemusta, joka parantaa
kilpailukykyämme työmarkkinoilla, opiskelijat kertovat.
Jussi ja Ella työskentelevät Encomissa, Ida ja Anette Muikiassa.
Molempien osuuskuntien palvelut on rakennettu alueen yritysten tarpeita
kartoittamalla sekä opiskelijoiden kiinnostuksen ja osaamisen perusteella. Muikian ja Encomin valikoimissa on muun muassa markkinoinnin,
sisällöntuotannon ja av- ja tapahtumatuotannon palveluita.
– Yritykset ovat ottaneet meidät todella hyvin ja kannustavasti
vastaan. Innokkuuttamme ja rohkeuttamme on kehuttu, Ella ja Anette
toteavat tyytyväisinä.
Tähän mennessä osuuskunnilta on tilattu esimerkiksi myynnin,
markkinoinnin ja av-tuotannon palveluita.
ASIAK AST Y Y T Y VÄISY YS TÄRKEÄ Ä
Opiskelijoiden apuna toimivat opettajat. Perinteisen opettajan roolin
sijasta he ovat valmentajia, jotka tarjoavat osuuskunnille puitteet ja
mahdollisuudet.

Opiskelijoiden osuuskunnissa, Muikiassa ja Encomissa,
Jussi, Ida, Anette ja Ella pääsevät soveltamaan teoriaa
käytäntöön ja tienaamaan opintopisteitä muun muassa
myymällä palveluita yrityksille.
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– Vasta nyt on ymmärtänyt teoriaopintojen tärkeyden, kun on se
käytäntö, mihin peilata niitä. Teoriaopinnoista olemme saaneet luut ja
tästä saamme lihakset niiden päälle, Ella sanoo.
Opiskelijat kokevat vahvuudekseen nuoruuden ja yrittäjähenkisyyden.
– Olemme innoissamme tästä, ja se näkyy, Jussi uskoo.
– Meillä on myös uusi ja erilaisempi ote asioihin, kun emme ole vielä
olleet vuosia työelämässä mukana, Ida lisää.
Asiakastyytyväisyys on molemmille osuuskunnille tärkeää.
– Projektien jälkeen keräämme asiakkailta palautteen, jonka avulla
kehitämme toimintaamme. Toivomme saavamme pitkäaikaisia asiakkaita, Jussi kertoo.
Osuuskuntien tavoitteena on päästä nostamaan opintopisteiden
lisäksi palkkaa.
– Hintamme ovat neuvoteltavissa, mutta toimintamme ei ole tarkoitus olla hyväntekeväisyyttä, opiskelijat huomauttavat.
TOISTENSA KIRITTÄJIÄ
Opiskelijat odottavat uudenlaisen tavan oppia tuovan heille rutkasti
hyödyllistä kokemusta.
– Haluan saada tästä laajasti osaamista sekä rohkeutta ja valmiutta
toimia nykypäivän työelämässä vaikka yksinyrittäjänä, Anette sanoo.
Motivaatio opiskeluun on korkealla myös hyvän tiimin takia.
– Olemme kaikki avoimia, sosiaalisia ja yrittäjähenkisiä. Meidän
porukkamme on huippu, Ida ja Anette kehuvat.
Encomi ja Muikia kilpailevat samoista asiakkaista, mutta sopuisasti.
– Toisen menestyminen kannustaa yrittämään itse enemmän, joten
kiritämme samalla toisiamme, Ida ja Jussi summaavat.
Tutustu opiskelijoiden osuuskuntiin: muikia.fi ja encomi.fi

Opinnot Terwa-akatemiassa
– Opiskelijat opiskelevat ensimmäisen vuoden kaikille yhteisiä perusopintoja.
– Osuuskunnat perustetaan toisen opiskeluvuoden alussa.
– Opiskelijat vaihtavat työtehtäviään, jolloin jokainen pääsee kokeilemaan erilaisia töitä.
– Yrittäjyysakatemiaopiskelijoiden opintojen läpäisyaste on korkea, ja he työllistyvät keskivertoa paremmin.
– Muita yrittäjyysakatemioita ovat esimerkiksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia ja
Tampereen ammattikorkeakoulun Proakatemia.
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LÄHIKUVASSA :: TEKSTI JAANA SKYTTÄ, KUVA TEIJA SOINI

LAULUHARRASTUS ON antanut Jonille, Aarnille, Vilille ja Einolle paljon ystäviä.

Hauskinta on päästä
esiintymään
Ynnin Pojat eli Ynnin poikakuoro viettää tänä vuonna
40-vuotisjuhlaansa. Jo perustamisvuonna 1975 koottiin
tiernaryhmä, ja perinne jatkuu. Vili Saarela, Aarni
Mikkola, Eino Tanayama ja Joni Hiltunen kuuluvat
Ynnin tiernapoikiin.

KERTOISITTEKO HIEMAN TIERNAPOIKAKILPAILUSTA?
Kilpailusarjoja on kolme. Perinteinen sarja on
poikaäänille eli pojille. Yleinen sarja on niille,
joille äänenmurros on tullut. Mukaeltu sarja on
sisällöllisesti tai musiikillisesti muunneltu. Joskus siinä voi olla humoristisiakin muunnelmia.
Jokaisen sarjan kolme parasta joukkuetta palkitaan. Lisäksi valitaan vuoden Herodes, Murjaanien kuningas, Mänkki ja Knihti sekä Tiernakaupungin lähettiläsjoukkue.

VILI, ONKO PERHEESSÄSI HARRASTETTU
TIERNAPOIKANA LAULAMISTA JA KAUANKO OLET ITSE OLLUT TIERNAPOIKANA?
Olen perheessämme tiernapoika jo neljännessä sukupolvessa. Isäni, isoisäni ja isoisänisäni
lauloivat ja kulkivat tiernapoikina. Itse olen laulanut kahdeksan vuotta ja osallistunut tiernapoikakilpailuihin seitsemän kertaa. Olemme
päässeet ryhmäni kanssa kahdesti finaaliin ja
sijoittuneet toiseksi ja kolmanneksi. Laulan
perinnesarjassa.

JONI, KUINKA USEIN HARJOITTELETTE?
Pari kertaa viikossa Ynnillä, mutta lisäksi
kokoonnumme hyvin usein vuorotellen jonkun
kotiin ja harjoittelemme omaehtoisesti. Olen
laulanut poikakuorossa vuoden. Soitan lyömäsoittimia. Olen Rajakylän koulun musiikkiluokalla, kuten Vili ja Aarnikin.

JONI, MISSÄ ESIINNYTTE SESONGIN
AIKANA?
Käymme vanhempiemme työpaikoilla. Kysymme ravintoloista ja markettien auloista,
saammeko esiintyä. Laulamme joskus myös
kaupunginteatterin lämpiössä. Tiernapoikaryhmiä voi tilata esiintymään pikkujouluihin ja
muihin tapahtumiin. Suurin osa esiintymisistä
onkin erilaisia tilauskeikkoja.

AARNI, OLETKO OSALLISTUNUT TIERNAPOIKAKILPAILUIHIN?
Olen ja kerran pääsin finaaliin. Ennen kilpailuja
jännittää, mutta sitten siihen jotenkin tottuu.
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VILI, MIKÄ ON SUURIN SUMMA, MINKÄ
OLET YHDEN SESONGIN AIKANA TIERNAPOIKANA TIENANNUT?
Neljäsataa euroa. Se on kiva jouluraha. Summat vaihtelevat yleensä 200–350 euron välillä.

miassa. Laulamisen lisäksi soitan pasuunaa
ja pianoa. Perheessäni on useita musiikin- ja
laulunharrastajia, kuten ryhmämme muidenkin poikien perheissä. Lempiaineitani ovat
musiikki ja matematiikka.

EINO, MIKÄ TALVESSA ON MUKAVINTA?
Se, kun on paljon lunta ja voi tehdä ulkona
kaikkea kivaa. On myös hauskaa, kun saa
esiintyä tiernapoikana ja muutenkin. Isäni laulaa Pohjan Laulussa, ja joskus olemme esiintyneet isän kanssa yhdessä erilaisissa tilaisuuksissa. Halusin johonkin kuoroon, koska
isäkin laulaa kuorossa. Olen laulanut Ynnin
poikakuorossa kolme vuotta.

EINO, ONKO KOSKAAN SATTUNUT
JOTAIN HASSUA, KUN OLETTE ESIINTYNEET TIERNAPOIKINA?
Kerran aloimme laulaa samaa säkeistöä toiseen kertaan ja sitten lauloimme muutkin
säkeistöt ihan väärässä järjestyksessä.

AARNI, MIKÄ ON HAAVEAMMATTISI JA
MITKÄ OVAT LEMPIAINEITASI KOULUSSA?
Haluaisin työskennellä musiikinopettajana.
Olen selvitellyt jo kouluttautumismahdollisuuksia. Ensin voisin käydä Madetojan lukion,
sen jälkeen pyrkiä yliopistoon musiikkikasvatuksen koulutukseen. Korkeimman tason
koulutuksen saisi ilmeisesti Sibelius-Akate-

ONKO MUILLE JÄÄNYT MIELEEN
JOITAIN KOMMELLUKSIA?
Vili: Olimme esiintymässä kaupunginteatterin
parvella. Aikaa tästä on noin viisi vuotta. Olin
Knihti. En oikein tuntenut paikkaa ja kävelin
kauas parven päähän. Kun muut olivat laulaneet säkeistön loppuun, minulla kesti kauhean kauan kävellä ja sanoa omat vuorosanani.
Aarni: Kerran, kun nostin miekan ylös, se
osui suoraan kattolamppuun. Onneksi lamppu
ei hajonnut!
9

REPORTAASI :: TEKSTI SANNA ROUKALA, KUVAT AKI ROUKALA

+100%
M O RE

JAETTU HYÖTY
JA YHTEINEN ILO
Suomessa jakamistalous on melko tuore liike.
Sen juuret ovat kuitenkin vanhan ajan yhteisöllisyydessä.
Oulussa jakamistalousilmiö näkyy monin tavoin.

on tullut avuksi
ystävien muuttotalkoisiin.
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MARJA LEHTELÄ
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MINUN EI TARVITSE
MATKUSTAA. MAAILMA
MATKUSTAA LUOKSENI.

TEEMU KEMILÄ

LAINATAVAROITA JA PIENPALVELUITA
– Minun ei tarvitse matkustaa. Maailma
matkustaa luokseni, toteaa oululainen Teemu
Kemilä.
Teemu on tarjonnut kotimajoitusta jakamistaloutta edustavan Airbnb-palvelun kautta
vuoden ajan. Jakamistalous merkitsee yhteisöllistä taloutta, kuluttamista, käyttöä ja tuotantoa.
Oulussa siitä löytyy Airbnb-palvelun lisäksi
monia esimerkkejä. Oulun Aikapankin tai Nappi
Naapurin kautta voi etsiä itselleen esimerkiksi
koiranhoito- tai siivousapua ja myös tarjota itse
pienpalveluita.
Palvelut toimivat vastavuoroisuusperiaatteella tai pientä korvausta vastaan. Muita Oulussa
näkyviä jakamistalouden muotoja ovat muun
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vuokraa myös pyöriä vierailleen.

muassa kimppakyydit, työtilojen yhteiskäyttö,
ruokaosuuskunnat ja tavaroiden lainaaminen.
Esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta tarjoaa jäsenilleen ilmaiseksi lainaan
urheilu- ja retkivälineitä.

KOKEMUKSIEN KOTI
Teemun kotona on käynyt vierailijoita eri puolilta
maailmaa, kuten Kiinasta, Taiwanista ja Australiasta. Hän asuu itse talossa samaan aikaan
vieraiden kanssa. Vieraiden käytössä on oma
huone, vessa, suihkut ja sauna. Toisinaan Teemu
valmistaa vierailleen myös aamiaisen.
Teemu alkoi kotimajoittajaksi ennen kaikkea
kokemusten vuoksi. Mieleen on jäänyt muun
muassa Murmanskista saapunut yhdeksän-

henkinen perhe, joka vietti Suomessa isoäidin
syntymäpäiviä. Samoin mieleen on jäänyt amerikkalainen lakimies, joka jätti työhön liittyneet iltamenot väliin ja istui sen sijaan lauteilla koko illan.
Teemu on aiemminkin avannut ovensa
ventovieraille. Oulun juhlaviikoilla vuonna 2014
Teemun koti toimi vuorovaikutuksellisen teatterin
näyttämönä. Ossi Koskelaisen ohjaamaa ja
Miki Liukkosen käsikirjoittamaa Tornadonäytelmää esitettiin Teemun luona yhteensä
yksitoista kertaa. Joka näytöksessä paikalla oli
kymmeniä ihmisiä. Näytelmästä ja työryhmästä
jäi Teemulle lämpimät muistot.
– Näytelmä alkoi kotibileinä ja päättyi siihen,
että kaikki istuivat hiirenhiljaa olohuoneessani
takan ympärillä.

SPECIAL
OFFER
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NYKYTEKNOLOGIA JAKAMISTALOUDEN
MOOTTORINA
– Internet ja sosiaalinen media on tarjonnut
ihmisille luontevan tavan olla yhteydessä toisiinsa,
sanoo Yhteismaa ry:n ja Suomen suurimman joukkorahoituspalvelu Mesenaatti.me:n perustaja ja
tuottaja Pauliina Seppälä.
Kehittyneen verkkoteknologian myötä taitojen
ja omistusten jakaminen on mahdollistunut suuressa mittakaavassa. Kuluttajien huoli ympäristöstä

on lisääntynyt, ja ekologinen kestävyys on
monille yhä tärkeämpää. Omistajuuden rinnalle on noussut käyttöoikeuden arvostaminen.
Jakamistalouden yhteydessä verotuksesta
puhutaan paljon.
– Jakamistalouden verotukseen pitäisi luoda
joustava systeemi, jotta olisi helppo ottaa
kolmenkin euron palkkioita, Pauliina pohtii.
Verottajalle jakamistalous on uusi ilmiö. Yleisperiaate kuitenkin on, että kaikki jakamistalouden
muodot ovat veronalaista tuloa.

100%
W ITH
H E A RT

ANTTI KIVINIEMI toi talkoisiin myös kitaransa. Awok Bon ilahdutti talkooväkeä
ruuillaan. Sisarukset Louis, Carina ja Lino pääsivät talkoisiin leikkimään.

OMISTAJUUDEN RINNALLE ON
NOUSSUT KÄYTTÖOIKEUDEN
ARVOSTAMINEN.
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FOR ALL:
A WIN-WIN
SITUATION

KESÄLLÄ SAIN
NAAPURIN PYÖRÄN
PITKÄAIKAISLAINAAN.

YHTEISÖLLISTÄ LÄHIÖARKEA
Kaukovainiolla perinteinen naapuriapu elää ja voi
hyvin. Pyhäinpäivänä kaukovainiolaisessa kodissa
käy täysi tohina. Menossa ovat muuttotalkoot.
Naapurit ovat tulleet perheen avuksi, joka on
päässyt palaamaan kotiinsa remontin jäljiltä.
Siellä täällä heiluu siivousrätti. Huoneet täyttää
iloinen puheensorina. Lapset juoksentelevat
jaloissa. Yksi on tuonut talkooruuat, ja toinen
soittaa kitaraa talkooväen iloksi.
– Autamme toisiamme kaikessa. Pidämme
yhteisiä pihatalkoita ja lastenhoitoapua tai autokyyti järjestyy tarvittaessa. Kesällä sain naapurin
pyörän pitkäaikaislainaan, kertoo talkoisiin osallistunut Riikka Niemelä.
Hän muutti lapsineen Kaukovainiolle vuonna
2012. Riikalla on muodostunut vahva tunneside
taloyhtiöön.
– Tykkään siitä, miten Kaukovainiolla asuu
eri-ikäisiä ihmisiä. Vanhat ihmiset tuovat alueen
lapsille tukea ja turvaa.
Lokakuussa Kaukovainio valittiin Oulun Nappi
Naapuri -kisassa välittävimmäksi kaupunginosaksi yhdessä Kivikkokankaan kanssa. Kaukovainiolla naapuriavusta ei kuitenkaan tehdä suurta
numeroa. Se toimii kuin luonnostaan yhteisön
sisällä.
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RIIKK A NIEMELÄ

arvostaa naapuriapua.
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KOLUMNI :: TEKSTI ANTTI LEIKAS, KUVA LAURA MALMIVAARA

MAAILMALLA:: TEKSTI PIA ALATORVINEN, KUVA TEIJA SOINI

Laastaria
maailman hätiin
Pohjois-Euroopan suurin kirjafestivaali
”Oulua soutamassa – 2020”
Tapahtuu Oulussa vuonna 2015: Pohjois-Skandinavian pääkaupungissa on vain yksi kirjakauppa, ja kirjallisuuden läänintaiteilijan pesti loppuu, kun tehtävää
kuusi vuotta hoitaneen Tuomo Heikkisen työlle ei tule
jatkajaa. Oulun kirjamessut on typistynyt muutamaksi
pöydäksi seniorimessujen yhteyteen.
Tapahtuu Oulussa vuonna 2016: Kaupungin
asukkaat havahtuvat kirjallisuuden alennustilaan. Syntyy
suuri kansanliike, kaduilla ja somessa mellakoidaan.
Väkivaltaisiksi äityvissä mielenosoituksissa Ouluun
vaaditaan lisää kirjakauppoja ja kirjallisuustapahtumia.
Tilanteen vakavuus valkenee valtiollisella tasolla. Kulttuuriministeriön budjetti aukaistaan ja kriisialueelle
osoitetaan kirjallisuuden erityismääräraha. Oulun
kirjailijatalo perustetaan arvokiinteistöön torin laidalle.
Oululaiset alkavat kirjoittaa raivopäistä tahtia
runoja, novelleja ja romaaneja. Tyylilajit vaihtelevat
ranskalaisesta noveau romanista absurdiin realismiin,
kansallisromantiikkaan ja nonsenseen. Oululaista pirunnyrkkistä sielunmaisemaa peilaavia surrealistisia sarjakuvateoksia piirretään kynät kuumina kahviloissa ja
kammioissa. Kirjailijaseura saa vuoden loppuun men-

nessä 743 uutta jäsenhakemusta, joista vain yksi hylätään, koska hakijan runot ovat täyttä dadaa.
Vuonna 2018 järjestetään ensimmäistä kertaa
”Oulua soutamassa” -kirjallisuusfestivaali. Siellä saa
maailman ensi-iltansa Mika Ronkaisen ohjaama, Teuvo
Pakkalan klassikkoteokseen löyhästi pohjaava elokuva,
jossa Oulujokea kaupunkiin saapuva Jussi (Lauri Tilkanen) kohtaa Heinätorin liepeillä surusilmäisen, eteerisen Liisan (Pamela Tola). Heidän intohimostaan, tuskastaan ja radioteknologian kehityksestä kertova
sukusaaga kuvaa, kuinka tervakaupungista kehittyi
maailman johtava matkaviestinkeskus ja siitä edelleen
Pohjois-Euroopan tärkein kirjallisuuskaupunki. Miki
Liukkosen saamasta Finlandia-palkinnosta alkanut
oululaiskirjailijoiden palkintoputki ei osoita tyrehtymisen merkkejä. Kaikki merkittävät koti- ja pohjoismaiset kirjallisuuspalkinnot satavat Pohjois-Pohjanmaalle.
Vuoden 2020 ”Oulua soutamassa” on eräs
Euroopan suurimmista kirjallisuustapahtumista (vain
Frankfurt menee edelle), ja viisipäiväisille juhlille tullaan Japanista ja Australiasta asti. Tapahtuman kävijämäärä ylittää kaikki odotukset.

ANTTI LEIKAS ON PUOLET ELÄMÄSTÄÄN OULUSSA ASUNUT, SAVOLAISSYNTYINEN ISON PERHEEN ISÄ,
JOKA HANKKII LEIPÄÄ JA VOITA KIRJOITTAMALLA JA YRITTÄMÄLLÄ.
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MIKÄÄN EI OLE PALKITSEVAMPAA
KUIN TOIMIA NUORTEN KANSSA.

Kun ambulanssi kiitää läpi Dubain onnettomuuspaikalle, ensihoitohenkilöstön tarvitsemat tuotteet ja laitteet voivat olla lähtöisin Oulusta.

Oululaisen Medkitin varastosta lähtee maailmalle ensihoidon tarvikkeita
joka tarkoitukseen. Viimeisin kauppa maailmalle on tehty Dubaihin, sitä ennen Japaniin. Suomessa Medkit on jo suurin ensihoidon tavarantoimittaja.
Kasvua hamuava yritys tähyää ulkomaille.
– Ensihoito toimii samalla tavalla joka paikassa. Mutta missä on meille
markkinarakoa? Mitä kehittymättömämpää toiminta on, sitä enemmän meidän valmiille konseptillemme on kysyntää, toimitusjohtaja Minna ÅmanToivio arvioi.
Vuonna 2008 perustettu yritys kasvaa ja kehittyy suunnitelmallisesti.
Siinä lisäapuna ovat nuoret ja kansainväliset aivot. Medkitiä kirittävät yrityksessä harjoittelevat ja projekteja tai opinnäytetöitä tekevät opiskelijat.
Yhteistyö kansainvälisten opiskelijoiden kanssa antaa yritykselle erilaisten
kulttuurien tuntemusta.
– Meillä työskentelee nytkin Oamkissa opiskeleva Claudia, joka on
kotoisin Meksikosta. Pidämme myös yhteyttä meillä olleisiin opiskelijoihin.
Juuri tapasin Kiinassa yhden entisistä työntekijöistämme, joka työskentelee
nyt Kiinan toiseksi suurimmassa verkkokaupassa, Minna kertoo.
Minnan mukaan kehittämistä ja ajatustyötä kannattaa ulkoistaa, vaikka
päätöksenteko onkin lopulta yrittäjän vastuulla.
– Tekemätöntä työtä on aina yrityksissä. Mikään ei ole palkitsevampaa
kuin toimia nuorten kanssa. Nuoret antavat meille ajatuksia.
Vaikka Minna on saanut paljon opiskelijoilta, hän ymmärtää, että yrittäjälle yhteistyön aloittaminen voi tuntua hankalalta. Paras lopputulos saadaan, kun yhteistyö on sujuvaa kaikkien, niin yrityksen, ohjaavan opettajan
kuin opiskelijankin, välillä.
– Yrittäjällä ei ole aikaa etsiä sopivia opiskelijoita. Kaikkien korkeakoulujen pitäisi resursoida enemmän yritysten palveluun, Minna kehottaa.
yritys on jo Suomessa alansa suurin.
Nyt maailmaa valloitetaan kauppa kerrallaan.

MINNA ÅMAN-TOIVION
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TA NSS I N O PIS KELIJA Vi l le Sievä nen tsekkasi l i n jat el i val m istautu i fa ntasia maai l maa n

si joit tuva n Noel Mystique - teoksen harjoitu ksissa 2. marraskuuta yhdessä 17 muusi kon
ja 26 ta nssi ja n ka nssa. Teoksen pääosaa, teknologia n ka nssa ja arjen harmaut ta vastaa n
ka m ppai levaa M iel i kuvitusta, esit ti 30 - vuotista taitei l i jau raa nsa ju h l ista nut Merja Satu lehto.
T EKST I JA KU VA A K I RO U K A L A

